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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 15.08.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi miratimin e 

dokumentit të kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesëm 2023-2025 (PBA 

23-25), faza e dytë, për sistemin gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:00 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi miratimin e dokumentit të kërkesave buxhetore për 

programin buxhetor afatmesëm 2023-2025 (PBA 23-25), faza e dytë, për sistemin 

gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Ndjesë për shkëputjen nga pushimet, por siç jeni në dijeni, çdo gusht është 

detyrim ligjor që njësia e administrimit të buxhetit të merret me hartimin e dokumentit të 

kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesëm 2023-2025, faza e dytë, për 

sistemin gjyqësor. Në qoftë se ju kujtohet, fazën e parë e kemi kaluar në prill, kjo është 

faza e dytë, pasi dalin edhe tavanët që miratohen nga Këshilli i Ministrave. Njësia 

përkatëse pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor ka ardhur me propozimin përkatës, duke 

marrë në analizë të gjithë nevojat e tre programeve buxhetore (KLGJ-së, sistemit 

gjyqësor dhe QTI-së). 

 Do doja që pa humbur kohë, t’ia kaloja fjalën zotit Haxhiu, i cili është personi 

përgjegjës lidhur me hartimin e këtij dokumenti mbi kërkesat buxhetore. 

 

 Xhevdet Haxhiu: Faleminderit Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë! 

Njësia përgjegjëse për administrimin e buxhetit në KLGJ ka përgatitur 

dokumentin përfundimtar të projektbuxhetit afatmesëm 2023-2025, për sistemin 

gjyqësor, faza e dytë (teknike), që ka të bëjë me buxhetin e KLGJ-së, me buxhetin e QTI-

së dhe me buxhetin e gjykatave të të gjitha niveleve. Ky dokument është hartuar duke u 
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mbështetur në vizionin/misionin/qëllimin/synimet dhe objektivat strategjike të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në kërkesat buxhetore për fazën e dytë teknike, i ka 

përgatitur duke mbajtur parasysh si tavanët përfundimtare të miratuara ashtu edhe 

historikun e realizimit të shpenzimeve sipas programeve, gjatë vitit buxhetor 2021 dhe në 

realizimin e pritshëm të shpenzimeve gjatë vitit buxhetor në vazhdim 2022. 

Struktura e Programeve Buxhetore, në sistemin gjyqësor:  

Kërkesat buxhetore të PBA 2023 - 2025 faza e dytë, për sistemin gjyqësor, janë 

përgatitur sipas strukturës buxhetore, të përbërë nga tre programe, të cilat janë të 

përfshira në grupin buxhetor të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

Programi 01110 “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen 

kërkesat për fonde buxhetore, për veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Programi 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, ku 

përfshihen kërkesat për fonde buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së Qendrës së 

Teknologjisë së Informacionit (QTI). 

Programi 03310 “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen kërkesat për fonde buxhetore, 

për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.  

Kërkesa për fonde buxhetore për sistemin gjyqësor, për vitin buxhetor 2023, për 

të tre programet buxhetore, në total janë parashikuar në vlerën prej 5,689,800 mijë lekë, 

nga të cilat në programin 01110 - 315,200 mijë lekë, në programin 01140 - 13,000 mijë 

lekë dhe në programin 03310 - 5,351,600 mijë lekë.   

Kërkesat buxhetore, të grupuara dhe duke krahasuar me tavanet përfundimtare të 

miratuara, paraqiten sipas pasqyrës së mëposhtme. Siç shikohet edhe nga pasqyra, 

programi gjithsej është në vlerën 5,592,800 mijë lekë, ndërsa tavanët përfundimtare janë 

në vlerën 3,726,500 mijë lekë, pra kërkesat buxhetore për vitin ushtrimor 2023, janë 

programuar në masën 50% më të larta se tavani i miratuar ose në vlerë absolute 

1,866,300 mijë lekë, më shumë se tavani i miratuar. 

Kërkesat buxhetore në programin 01110 zënë afërsisht 5.5 %, të totalit të 

kërkesave për sistemin gjyqësor.  

Kërkesat buxhetore për QTI-në zënë 0,2 % e kërkesave buxhetore të sistemit 

gjyqësor. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.08.2022 (Pika 1) 
 

4 

Ndërsa pjesën më të madhe, siç dihet, e zë programi “Buxheti gjyqësor”, i cili 

është në masën 94.3 % të kërkesave buxhetore për sistemin gjyqësor të tërësi.  

Kalojmë në detajim për çdo program buxhetor, të kërkesave buxhetore, sipas grup 

shpenzimeve dhe natyrës së tyre.  

Programi 01110 - “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen 

kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, janë 

programuar në vlerën 315,200 mijë lekë, pra, janë programuar në vlerën 5,000 mijë lekë, 

më shumë se tavanet buxhetore të miratuara. Ato paraqiten sipas pasqyrës së mëposhtme. 

Pra shpenzime që janë të programuara mbi tavanët është një vlerë shumë e vogël prej 

5,000 mijë lekë mbi tavanin e miratuar (shpenzime kapitale). 

Kalojmë në detajimin sipas artikujve, grup artikujve dhe natyrës që paraqiten si 

më poshtë:  

Shpenzime korrente – Shpenzimet korrente (ku përfshihen 600 + 601 + 602 + 606 

që janë shpenzime pagash, shpenzime sigurime shoqërore, shpenzime për mallrat dhe 

shërbime të tjera që njihen në gjuhën e përditshme shpenzime operative, dhe shpenzime 

të tjera korrente që është 606).  

Në “Shpenzime personeli”, kërkesat janë në vlerën 222,000 mijë lekë (të cilat janë 

në të njëjtin nivel me tavanin e miratuar).  

Në artikullin “Shpenzime për paga”, kërkesat janë programuar në vlerën 196,000 

mijë lekë (dhe kjo brenda tavanit të miratuar). Përllogaritja e shpenzimeve për paga është 

bërë sipas legjislacionit në fuqi dhe duke u bazuar në strukturën organizative të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor.  

Gjithashtu vlen të përmendet që këtu kemi një kërkesë për shtesë për një punonjës 

në pozicionin specialist në sektorin e financës, me një efekt financiar vjetor prej 960 mijë 

lekësh, e cila do përballohet brenda fondit të kërkuar në vlerën 196,000 mijë lekë, pra nuk 

do të kemi kërkesa mbi për këtë rast. Kjo kërkesë është bërë për arsye të fillimit të 

sistemit AFMis i cili do të bëjë të mundur pagesat nëpërmjet sistemit AFMis të Ministrisë 

së Financës nëpërmjet degës së thesarit, që ka të bëjë me skanimin e dokumentacionit, si 

dhe i cili nuk do të shkojë më të paraqitet pranë degës së thesarit siç është vepruar deri 

më sot.  

Në artikullin 601 “Shpenzime për Sigurime Shoqërore e Shëndetësore” kërkesat 
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janë programuar në vlerën 26,000 mijë lekë, duke u përllogaritur sipas legjislacionit në 

fuqi.  

Në shpenzime operative, artikulli 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” kërkesat janë 

programuar në vlerën 71,700 mijë lekë (brenda tavaneve të miratuara). Këto kërkesa janë 

parashikuar që të përdoren si më poshtë: 

“Materiale zyre dhe të përgjithshme” janë programuar në vlerë 2,400 mijë lekë. 

“Materiale dhe shërbime speciale” janë programuar në vlerë 300 mijë lekë. 

“Shërbime nga të tretë” janë programuar në vlerë 26,660 mijë lekë. 

“Shërbime transporti” janë programuar në vlerë 10,560 mijë lekë.   

“Shpenzime udhëtimi” janë programuar në vlerë 7,000 mijë lekë. 

“Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme” janë programuar në vlerë 8,900 mijë 

lekë. 

 “Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale” janë programuar në vlerë 

9,400 mijë lekë. 

 “Shpenzime të tjera operative” janë programuar në vlerë 6,480 mijë lekë. 

 Në këtë grup është përfshirë edhe vlera 1500 mijë lekë e cila është parashikuar për 

mbulimin e kostove të trajnimit dhe seminareve që mund të bëhen në lidhje me trajnimin 

fillestar dhe vazhdues të nëpunësve civilë gjyqësorë. 

 Në shpenzime të tjera korrente, artikulli 606 “Transferta për buxhetet familjare 

dhe individë”, kërkesat janë programuar në vlerën 1,500 mijë lekë. Këto kanë të bëjnë me 

shpenzimet për rimbursimin e pagesës sipas limitit të shërbimeve të telefonisë celulare si 

dhe të interesave bankare në rast miratimi kredie për magjistratët të cilët janë të 

komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Kërkesa buxhetore për Shpenzime korrente, për vitin 2024 janë programuar në 

vlerën prej 297,150 mijë lekë dhe për vitin 2025 janë programuar në vlerën prej 297,150 

mijë lekë (të njëjta me vitin 2023). 

Në shpenzime Kapitale 

Në shpenzime kapitale (investime), artikulli 230 + 231 “Investime/Aktive 

afatgjata jo materiale dhe materiale” kërkesat janë programuar në vlerën 20,000 mijë 

lekë, 5,000 mijë lekë mbi tavanin buxhetor të miratuar.  

Këtu janë parashikuar për: 

“Studime dhe projektime” - 600 mijë lekë.  
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“Rikonstruksion” - 5,000 mijë lekë. 

“Blerje pajisje” (“Pajisje audio vizuale”, “Pajisje të tjera teknike”, “Pajisje të 

teknologjisë së informacionit” si dhe “Pajisje kompjuterike”, të ndara në vlera sipas 

nënartikujve në kodin e projektit “Blerje pajisje”). 

Kërkesat buxhetore për “Shpenzime kapitale” (investime), për vitin 2024 janë 

programuar në vlerën prej 15,000 mijë lekë dhe për vitin 2025 janë programuar në vlerën 

prej 15,000 mijë lekë.  

Kalojmë në programin e dytë “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të 

Drejtësisë”. 

Hartimi i dokumentit të Projekt Buxhetit Afatmesëm (PBA 2023-2025), faza e 

dytë teknike, për Qendrën e Teknologjisë së Informacionit (QTI), prezanton kërkesat për 

fonde buxhetore të QTI-së. Dua të theksoj që para përfshirjes në dokumentin 

përfundimtar të projektbuxhetit, ky program është shqyrtuar dhe miratuar edhe në Borbin 

e QTI-së, si detyrim ligjor për t’u miratuar.  

Edhe këtu, në hartimin e këtij programi janë mbajtur parasysh tema e programit 

që është deklarata e misionit të QTI-së, përshkrimi i programit, qëllimi i politikës së 

programit. , 

objektivi i programit, treguesit e performancës dhe produkti i programit. 

 Edhe ky dokument është hartuar bazuar në legjislacionin në fuqi për menaxhimin 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Këto kërkesa për vitin 2023 paraqiten në vlerën 

13,000 mijë lekë, të cilat janë 700 mijë lekë më shumë se tavani i miratuar prej 12,300 

mijë lekë. 

Vlen të theksohet se tavanet përfundimtare të fazës së dytë janë rritur nga ato të 

fazës së parë falë edhe negociatave bërë në fazën e parë me Ministrinë e Financave dhe 

janë rritur në vlerën 3,800 mijë lekë (që ka të bëjë kryesisht me shpenzimet korrente). 

Shpenzime korrente janë parashikuar në vlerën 13,000 mijë lekë. 

Shpenzime personeli në vlerën prej 11,900 mijë lekë (e përbërë kjo në 

“Shpenzime për paga” dhe “Sigurime Shoqërore”). 

Ndërsa diferenca prej 1,076 mijë lekë është për “Mallra dhe shërbime të tjera”, 

pra për shpenzime operative, të cilat janë parashikuar të përdoren për “Materiale zyre të 

përgjithshme”, “Shërbime nga të tretët” dhe “Shpenzime të tjera operative”. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.08.2022 (Pika 1) 
 

7 

Në shpenzime korrente të tjera, kemi programuar edhe në artikullin 606 një vlerë 

të vogël 24 mijë lekë, të cilat janë parashikuar të përdoren kryesisht për pagesa të 

shpenzimeve të telefonisë celulare apo për raste të dhënien e ndihmës së menjëhershme 

për raste fatkeqësie të parashikuar në vendimin e Këshillit të Ministrave përkatës 

(sëmundje dhe pension pleqërie). 

Ndërsa, kërkesat buxhetore për Shpenzime korrente, për vitin buxhetor 2024 janë 

në vlerën prej 14,000 mijë lekë dhe në vitin buxhetor 2025 janë në vlerën prej 15,000 

mijë lekë. 

Në shpenzime kapitale, artikulli 230 + 231 “Investime/Aktive afatgjata jo 

materiale dhe materiale) programimi i kërkesave buxhetore për vitin 2023 do të jenë në 

vlerën 0 lekë, siç e kemi sqaruar edhe në fazën e parë por edhe në mbledhjen e bordit, kjo 

për arsye se nevojat e qendrës për investime (orendi e pajisje zyre dhe pajisje 

kompjuterike) janë plotësuar nga buxheti i KLGJ-së, e cila në këtë drejtim ka përmbushur 

edhe detyrimin e saj sipas VKM nr. 972, datë 02.12.2020, që përcakton që Qendra 

ngrihet dhe funksion pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili siguron ambientet e 

përshtatshme të punës për të. Funksionet mbështetëse horizontale, administrative, 

financiare e logjistike kryhen për qendrën nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Kërkesat buxhetore për Shpenzime kapitale (investime), për vitin buxhetor 2024 

janë në vlerën prej 0 lekë dhe në vitin buxhetor 2025 janë në vlerën prej 0 lekë. 

Kalojmë tek trajtimi i programit 3310 “Buxheti gjyqësor” që zë pjesën më të 

madhe 94.3% të të gjithë buxhetit të sistemit gjyqësor. 

Sipas pasqyrës, kërkesat buxhetore për vitin 2023, janë programuar në vlerën prej 

5,264,600 mijë lekë (të cilat përbëhen në shpenzime korrente në vlerën 4,046,600 mijë 

lekë dhe shpenzime kapitale në vlerën prej 1,218,000 mijë lekë), krahasuar me tavanet e 

miratuara në vlerën prej 3,404,000 mijë lekë (shpenzime korrente dhe shpenzime 

kapitale), paraqiten rreth 53 % më e lartë se tavani i miratuar ose në vlerë absolute në 

vlerën prej 1,860,600 mijë lekë më shumë, nga të cilat 877,600 mijë lekë e zënë kërkesat 

buxhetore për shpenzime korrente, përfshirë këtu edhe kërkesën për shtesën 104 

punonjësish për administratën gjyqësore dhe kërkesa për 26 punonjës me kontratë, si dhe 

fondi për shpenzime në zërin “transferta për buxhete familjare dhe individë”.  

Vlen të theksojmë këtu që kërkesat buxhetore për shpenzime kapitale janë rreth 6 
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herë më të larta se tavani i miratuar (duke ditur që tavani i miratuar për shpenzime 

kapitale është në vlerë të ulët në krahasim me kërkesat, pasi është 233,000 mijë lekë). 

Kalojmë në trajtimin e kërkesave buxhetore të ndarë në artikujt, nënartikujt sipas 

natyrës së tyre të shpenzimeve.  

Shpenzime Korrente - Shpenzime korrente në këtë program janë në vlerën 

4,046,600 mijë lekë (shpenzime personeli të përbërë në paga dhe sigurime shoqërore, 

shpenzime operative dhe shpenzime për transferta për buxhete familjare dhe individë).  

Krahasuar me tavanin, siç e thashë, këto kërkesa janë në masën 30 % më shumë 

ose në vlerë absolute në vlerën 887,600 mijë lekë më shumë, se tavani i miratuar. 

Ndërsa krahasuar me tavanin e miratuar gjatë fazës së parë të PBA 2023-2025, 

tavani i miratuar në fazën e dytë është në masën 100,000 mijë lekë më i lartë në 

shpenzime korrente, nisur kjo edhe nga negociatat e suksesshme që kemi pasur me 

Ministrinë e Financave gjatë fazës së parë të hartimit të projektbuxhetit.   

Në shpenzime personeli - Kërkesat buxhetore në shpenzime personeli, për këtë 

program në mënyrë të detajuar paraqiten si më poshtë:  

“Shpenzime për paga”, janë programuar në vlerën 2,996,400 mijë lekë. Kjo është 

bërë bazuar në numrin total që ka sistemi gjyqësor (gjyqtarë dhe administratë gjyqësore) 

si dhe për kërkesën për 104 punonjës shtesë në strukturën organike për administratën 

gjyqësore dhe 26 punonjës me kontratë të përkohshme. Programimi është bërë duke u 

mbështetur në të gjithë legjislacionin në fuqi që ka të bëjë me rregullimin e 

marrëdhënieve financiare të pagave për të gjithë natyrën, si për gjyqtarët ashtu edhe për 

administratën gjyqësore.  

Për të mos u zgjatur me këtë, se besoj të gjithë e keni lexuar, kemi argumentuar 

poshtë të gjithë numrin e punonjësve që ka i gjithë sistemi, sa janë në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor, sa janë në Teknologjinë e Informacionit, sa janë në gjykatat e të gjitha 

niveleve. Po kështu kemi argumentuar edhe kërkesat buxhetore që kemi pasur shtesë për 

numrin e punonjësve, që janë të natyrave të ndryshme: nga këshilltarë ligjorë, ndihmës 

ligjorë, kryesekretar, sekretare, ekonomistë, specialist IT, arkivistë, specialist të 

marrëdhënieve me publikun, magazinierë/arkëtarë, sanitarë, punonjës sigurie, nëpunës 

gjyqësorë, juristë, inxhinier elektronik, specialistë për prokurimet dhe operatorë. 

Efekti financiar për këtë shtesë më sipër është përllogaritur në vlerën 114,650 
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mijë lekë, respektivisht, për të përballuar shpenzimet për paga dhe shpenzimet për 

sigurimet shoqërore. 

Për vitin 2023 rezultojnë 40 kandidatë për magjistrat/profili gjyqtar, të cilët pritet 

të përfundojnë Shkollën e Magjistraturës. Efekti i pagave të këtyre magjistratëve është 

llogaritur për periudhën 6 – mujore, korrik – dhjetor 2023. 

Po kështu edhe për 2024-ën. 

Për vitin 2025 vijon procesi i verifikimit të kushteve për kandidatët, por referuar 

vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, projeksion për vitin akademik 2022-2023, numri i 

kandidatëve për magjistrat/profili gjyqtar është 45 dhe numri për ndihmës ligjor është 10. 

Këto janë treguesit ku ne jemi mbështetur për të llogaritur/programuar fondet 

buxhetore për shpenzime personeli në gjykatat e të gjitha niveleve. 

Tavani i miratuar është në masën 778,900 mijë lekë (më i ulët sesa kërkesa jonë).  

Kërkesa për fond buxhetor në masën prej 250,000 mijë lekë: 

Kjo kërkesë është bërë bazuar në vendimin për fonde shtesë, të cilat mbasi do 

mbyllet edhe analiza buxhetore e vitit në vazhdim, kemi kërkuar në masën 250,000 mijë 

lekë si rezultat i përllogaritjes së rekomandimeve të pagës referuese bazë, sipas 

rekomandimeve të KLSH-së dhe vendimit nr. 351, datë 27.07.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor për një periudhë të caktuar. 

Efekti financiar është përllogaritur sipas periudhës nga 1 janar 2019 deri në 28 

maj 2021 (moment kur ka hyrë në fuqi ligji nr. 50 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e magjistratit””). 

Fondi buxhetor në masën prej 528,900 mijë lekë në shpenzime personeli, 

krahasuar me tavanin e miratuar për vitin 2023, mendojmë se është i menaxhueshëm 

bazuar në të dhënat si më poshtë: 

Kemi vakanca të përhershme dhe vakanca të përkohshme në sistemin gjyqësor (të 

dhëna të marra këto nga struktura përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë KLGJ-së). Kjo 

situatë është bërë me dije edhe në fazën e parë të negociatave Ministrisë së Financave dhe 

do t’i bëhet me dije edhe në negociatat që do bëhen për fazën e dytë në fund të shtatorit 

me Ministrinë e Financave.  

Në artikullin 601 “Shpenzime për Sigurime Shoqërore e Shëndetësore.” janë 

programuar në vlerën 332,200 mijë lekë, të cilat janë programuar duke u përllogaritur 
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sipas legjislacionit në fuqi dhe janë vlerën 62,200 mijë lekë më shumë se tavani i 

miratuar. Edhe këto janë të menaxhueshme brenda tavaneve të miratuar. 

Kërkesat buxhetore për shpenzime personeli, për vitin 2024, janë programuar në 

vlerën prej 3,175,900 mijë lekë dhe për vitin 2025, janë programuar në vlerën prej 

3,240,000 mijë lekë. 

Në shpenzime operative: 

Në artikullin 602 “Mallra dhe shërbime të tjera” janë programuar në vlerën 

710,000 në mijë lekë. 

Kërkesat buxhetore janë programuar bazuar dhe pas administrimit dhe shqyrtimit 

të kërkesave buxhetore të ardhura nga të gjitha gjykatat, si dhe nevojave të identifikuara 

nga KLGJ-ja për mirëmbajtjen e sistemeve të ndryshme operative të gjykatave, të cilat 

rezultojnë në vlerën prej 710,000 mijë lekë, kërkesë e cila është më e lartë në masën 

98,700 mijë lekë se tavani i miratuar.  

Këto janë programuar për t’u përdorur në mënyrë analitike për materiale zyre dhe 

të përgjithshme, në vlerë 64,630 mijë lekë; 

“Materiale dhe shërbime speciale”;  

“Shërbime nga të tretë”, ku pjesën më të madhe e zënë shpenzimet e shërbimit të 

ruajtjes së sigurisë së godinës dhe ambienteve të gjykatave, shërbimi i mirëmbajtjes dhe 

zhvillimeve të reja, ri-integrime sisteme IT të gjyqësorit, arkitekturë, migrim dhe 

unifikim i bazës së të dhënave, të sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore në kuadër 

të ndarjes teritoriale të hartës së re gjyqësore, e cila llogaritet në vlerën 51,680 mijë lekë. 

Gjithashtu, shpenzimet e mirëmbajtjes së sigurimit të licencave të programit M Files, 

mirëmbajtjen e programit M-files, mirëmbajtjen e programit SDM Lot dhe zhvillime të 

reja për programin SDM Lot", në vlerën 23,310 mijë lekë, shpenzimet e shërbimit të 

mirëmbajtjes të sistemit RDA-së (sistemi audio dhe video të seancave gjyqësore) dhe të 

projektit Backup Chain janë në vlerën 7,600 mijë lekë, shërbimit të mirëmbajtjes të 

programit financiar në vlerën 3,600 mijë lekë; të tjera janë shpenzimet e shërbimit të 

mirëmbajtjes së aplikacionit PAKS+; shpenizime të shërbimit të mirëmbajtjes së sistemit 

ekzistues ICMIS; shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes të aplikacionit High Court 

Datacollection; shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes së aplikacionit Infopoint është në 

vlerën 630 mijë lekë; shpenzimet e shërbimit të internetit dhe internet i përqendruar në 

KLGJ, dhe pagesa për mbulimin e kostos së trajnimit dhe seminareve të ndryshme të 
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cilat do të menaxhohen nga KLGJ-ja dhe do të realizohen procedurat e prokurimit të 

përqendruar për të gjitha gjykatat. 

Në 602 “Shpenzime transporti”; “Shpenzime udhëtimi”; “Shpenzime të 

mirëmbajtje të zakonshme”, i dhe “Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale” që 

kanë të bëjnë me shpenzimet e vendimeve gjyqësore që deri tani janë evidentuar disa 

(edhe nga gjykatat por edhe nga struktura jonë këtu). 

Kemi parashikuar edhe kërkesat buxhetore, të ardhura nga Gjykata e Lartë, që 

janë parashikuar për mirëfunksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED), për 

vitin 2023, si shtesë në buxhetin e Gjykatës së Lartë që është në vlerën 800 mijë lekë. 

Në lidhje me parashikimin e efekteve financiare të implementimit të hartës së re 

gjyqësore gjatë vitit të parë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 211, datë 

10.06.2022, ka miratuar raportin vlerësues përfundimtar dhe propozimin për 

riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave. Iu përcoll 

Këshillit të Ministrave, i cili me vendimin e tij miratoi ndarjen territoriale të gjykatave.  

Efekti financiar i parashikuar për vitin e parë, në shpenzime korrente është 

vlerësuar përafërsisht në vlerën 98,700 mijë lekë. Kjo shumë është parashikuar kryesisht 

për shpenzime “Mallra dhe shërbime të tjera”, për 10 gjykata. Më konkretisht këto 

kërkesa kanë të bëjnë me artikuj buxhetorë si: “Furnizime dhe materiale të tjera zyre e të 

përgjithshme”, “Udhëtime të brendshme”, “Shpenzime për mirëmbajtje ndërtese”, 

Shpenzime për qiramarrje ambientesh”, në rastet kur do të jetë e mundshme me fillimin e 

funksionimit të hartës së re gjyqësore.  

Kaq për sa i përket shpenzimeve operative. 

Në shpenzime të tjera korrente, në artikullin 606 – Shpenzime për transferta për 

buxhete familjare dhe individë janë programuar në vlerën 8,000 mijë lekë. Këto kërkesa 

janë programuar sipas legjislacionit në fuqi dhe do parashikohen për t’u përdorur për 

pagesën e interesave për kredi të magjistratëve ashtu si edhe për rimbursimin e pagesës 

sipas limitit të shërbimeve telefonike, respektivisht në vlerat 5,000 mijë lekë dhe 3,000 

mijë lekë. 

Pra në total, buxheti për shpenzimet korrente, shpenzime personeli, shpenzime 

operative dhe shpenzime të tjera korrente, për programin 03310 “Buxheti i gjykatave”, 

për vitin 2023 janë programuar në vlerën prej 4,046,600 mijë lekë. 
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Kërkesa buxhetore për shpenzime korrente, për vitin 2024, janë programuar në 

vlerën prej 3,835,900 mijë lekë, ndërsa për vitin 2025, janë programuar në vlerën prej 

3,925,000 mijë lekë.  

Në shpenzime kapitale (Investime). 

Në shpenzime kapitale (Investime) artikullin 230 + 231 “Investime/Aktive 

Afatgjata jomateriale dhe materiale, kërkesa buxhetore për vitin 2023 janë programuar në 

vlerën prej 1,218,000 mijë lekë. 

Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh janë programuar bazuar në 

kërkesat e ardhura nga të gjitha gjykatat, databazës që disponon struktura përgjegjëse për 

investime dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht: për studime-projektime, ndërtime të 

reja, rikonstruksione të pjesshme, pajisje të ndryshme IT, orendi dhe pajisje zyre, mjete 

transporti dhe pajisje te tjera teknike si dhe për plotësimin e nevojave të paraqitura nga 

Drejtoria e IT-së në KLGJ për programe software për gjykatat e të gjitha niveleve. 

Analizimi i këtyre kërkesave buxhetore është bërë duke mbajtur në vëmendje dhe duke u 

fokusuar në implementimin e Hartës së re Gjyqësore, miratuar me VKM nr. 495, datë 

21.07.2022 “Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të 

gjykatave”, gjatë vitit të parë dhe të shtrirë në kohë.   

Kërkesat buxhetore në shpenzime kapitale, të paraqitura sipas kodeve të 

projekteve, programi 03310, viti 2023, janë si më poshtë:  

Për studime dhe projektime 81,600; 

Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë 482,366; 

Programe Software për gjykatat 316,470; 

Blerje pajisje elektronike 44,130; 

Blerje Pajisje zyre 249,300; 

Blerje mjete motorike 44,150; 

Kështu, duke i trajtuar sipas grup shpenzimeve po i paraqes si më poshtë: 

Në kodin studime projektime që ka të bëjë me aktive afatgjata jo materiale, për 

vitin 2023 janë programuar në vlerën 81,600 mijë lekë të cilat janë përllogaritur sipas 

tarifave për hartimin e projekteve të zbatimit, bazuar në VKM nr. 354, datë 11.05.2018, 

“Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, 

mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh” dhe paraqiten si më poshtë: 
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës – 10,300 mijë lekë (Projekt për ndërtimin e 

godinës së re). 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier – 8,640 mijë lekë. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – 38,000 mijë lekë. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë – 7,160 mijë lekë. 

Gjykata e Apelit Tiranë – 17,500 mijë lekë. 

Për sa më sipër, dua të theksoj se vlera e fondit për hartim projektesh është bërë 

në mënyrë të përafërt dhe do të saktësohet në vijim të zhvillimeve të procedurave që 

ndiqen për ndërtimet e reja për secilën prej objekteve të investimit si më poshtë: 

Kërkesat buxhetore për vitin 2024 në këtë nënartikull janë programuar në vlerë 

prej 18,460 mijë lekë. Kemi llogaritur edhe për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Këto janë në 

kuadrin e hartës së re gjyqësore.  

Artikulli 231 “Investime kapitale/aktive afatgjata materiale”, për vitin e parë 

buxhetor 2023, kërkesat buxhetore janë programuar në vlerën 1,136,400 mijë lekë, pasi 

projektet e zbatimit për ndërtimin e godinave të reja shtrihen në kohë për disa vite 

buxhetore. 

Për nënartikullin “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” kërkesat buxhetore janë 

në vlerën prej 482,350 mijë lekë. 

Nënartikulli “Ndërtime” (ndërtesa administrative), kërkesat në vlerën 400.000 

mijë lekë, të cilat janë parashikuar të përdoren për ndërtimin e godinës së re të Gjykatës 

së Lartë që është në vlerën 1,100,000 mijë lekë (kjo e ndarë edhe në vite): në 2023 - 

400,000 mijë lekë, në 2024 – 450,000 mijë lekë, në 2025 në vlerën 250,000 mijë lekë. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, vlera totale e investimit është parashikuar në 

vlerën 333,880 mijë lekë. Edhe kjo është shtrirë në tre vite, duke filluar nga 224 (duke 

qenë se për vitin 2023 kemi kërkuar fonde për projektin e zbatimit), 2025 dhe 2026. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, vlera totale e investimit është parashikuar në 

vlerën 286,400 mijë lekë. Edhe kjo është e shtrirë në tre vite ashtu si edhe Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Durrës që do të fillojë ndërtimi në 2024 dhe është shtrirë në 2025, 2026. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, vlera totale e investimit është parashikuar në 

vlerën 1,500,000 mijë lekë.  
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Aktualisht kjo gjykatë, siç e dimë të gjithë, kryen veprimtarinë e vet në një godinë 

të vjetër, ku janë vendosur dhomat civile dhe, në një godinë tjetër ku është vendosur 

dhoma penale. Për të gjithë, argumenti është në relacion. Besoj të gjithë e keni lexuar. 

Unë nuk po citoj më gjatë për të mos ju lodhur. 

Edhe kjo kërkesë buxhetore që është parashikuar për 2023-2025 është projektuar 

që në vitin 2023 të merret buxheti për projektin e zbatimit, 2024 të fillojë ndërtimi dhe 

kjo e shtrirë në kohë 2024-2025-2026. 

E njëjta gjë edhe për godinën e re që është parashikuar për t’u ndërtuar për 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë e cila është parashikuar në vlerën 233,140 mijë lekë. 

Edhe kjo, ashtu si edhe godinat e mësipërme është e shtrirë në kohë për tre vite, duke 

marrë të mirëqenë miratimin e buxhetit për projektin e zbatimit në vitin 2023 dhe fillimin 

e ndërtimit të saj në 2024, 2025 vit në të cilin është parashikuar të përfundojë. 

Gjithashtu, ndryshe nga faza e parë e përgatitjes së dokumentit të projektbuxhetit, 

në këtë fazë kemi futur edhe parashikimin e ndërtimit të godinës së re të Gjykatës së 

Apelit Tiranë.    

Projekti i investimit për godinën e re është në mbështetje të riorganizimit të 

sistemit gjyqësor sipas hartës së re gjyqësore. 

Godina aktuale, siç dihet, nuk ofron mundësi për akomodimin e stafit të gjykatës, 

pasi sipërfaqja e saj është e vogël në raport me nevojat që do të ketë kjo gjykatë pasi të 

riorganizohet. Për këtë arsye, është vlerësuar nevoja e akomodimit në një godinë të re  

për këtë gjykatë. Projekti i investimit për godinën e Gjykatës së Apelit Tiranë, është 

përfshirë edhe në IPA 3, për vitin 2024. Buxheti i llogaritur në mënyrë të përafërt për këtë 

investim është vlerësuar të jetë 5,026,944 Euro, ose 603,000 mijë lekë. 

Po ashtu, ky projekt është pjesë e Planit të Veprimit të zbatuar për Strategjinë 

Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021-2025, (përcaktuar në objektivin 2.4), miratuar nga 

Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 823, datë 24.12.2021.  

Në PBA-në 2023-2025 është programuar që realizimi i projektit të investimit për 

godinën e re të Gjykatës së Apelit Tiranë, të fillojë në vitin 2025 në vlerën 203,000 mijë 

lekë dhe të vijojë gjatë vitit 2026 kur parashikohet edhe përfundimi i këtij investimi. 

Gjithashtu është kërkuar buxhet edhe për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat. Kjo 

është shtrirë në vitet 2025 dhe 2026.  
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Po kështu edhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, në vlerën 110,500 mijë lekë. 

Edhe kjo shtrirë në kohën 2025-2026. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, edhe kjo është parashikuar për ndërtimin e 

një godine të re me një vlerë përafërsisht 290,000 mijë lekë. Shtrirë edhe kjo në kohë në 

vitin buxhetor 2025 dhe në vitin buxhetor 2026-2027. 

Kaq për sa i përket kërkesave buxhetore për nënartikullin “Ndërtesa”. 

Nënartikulli 231.2118, “Rikonstruksione të tjera ndërtimore” që ka të bëjë me 

kërkesat buxhetore për të kryer rikonstruksione të pjesshme ose të plota nga gjykatat. 

Kështu, Gjykata e Lartë ka kërkuar një vlerë 10,900 mijë lekë, bazuar në 

preventivin e punimeve dhe shpjegimeve të dhëna nga gjykata. Kjo është konsideruar që 

të përfundojë pasi projekti teknik është akorduar fondi dhe ka mbaruar. Kështu që kjo për 

vitin 2023 është i nevojshëm akordimi i këtij fondi për të mbyllur këtë projekt 

rikonstruksioni të gjykatës.  

E njëjta gjë është edhe me Gjykatën e Apelit Tiranë që ka kërkuar një fond 23,800 

mijë lekë. Fondi iu dha këtë vit për projektin i cili u miratua dhe besoj do ketë përfunduar 

brenda vitit buxhetor 2022. Kështu që edhe kjo duhet të përfshihet dhe të miratohet si 

kërkesë.  

Kemi kërkesën e Gjykatës së Rrethit Berat e cila bazuar në një preventiv, ka 

kërkuar një fond prej 1,200 mijë lekësh. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër 1,700 mijë lekë dhe kjo për rikonstruksion. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës që ka kërkuar një pjesë, pasi një pjesë ia kemi 

alokuar fondin për përshtatje të dhomës së serverit në përputhje me dokumentin 

“Standarde për ndërtimin e dhomës së serverit në gjykata”, dhe kjo ka kërkuar një vlerë 

prej 13,200 mijë lekësh.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, edhe kjo për përshtatjen e dhomës së serverit, 

5,400 mijë lekë. 

Edhe Gjykata e Sarandës me një vlerë 700 mijë lekë për përshtatjen e dhomës së 

serverit. 

Edhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 14,850 mijë lekë për përshtatjen e 

dhomës së serverit. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, bazuar në një preventiv që ka paraqitur për 

arsye të kushteve në të cilën është godina në lidhje me hidroizolimi dhe pjesës së 
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punimeve të tjera në ambientet e brendshme të katit, ka kërkuar një vlerë prej 5,000 mijë 

lekësh. 

Në këtë nënartikull vlen të theksohet se nga vlerësimet paraprake lidhur me 

efektet financiare gjatë vitit të parë të implementimit të hartës së re gjyqësore, 

parashikohet se do të jetë e nevojshme të kryhen ndërhyrje të pjesshme rikonstruktive, 

për adoptime apo riorganizim ambientesh në godinat ekzistuese të këtyre gjykatave: 

Gjykata Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë; Gjykata e Shkallës së Parë 

Berat; Gjykata e Shkallës së Parë Dibër, Gjykata Durrës, Fier, Gjirokastër, Kukës, Lezhë, 

Shkodër, Tiranë, Vlorë, Sarandë, Administrative e Shkallës së Parë Tiranë dhe 

Administrative e Shkallës së Parë Lushnje. 

Për secilën prej gjykatave të mësipërme është programuar një fond prej 400 mijë 

lekësh. Vlera totale e fondit të programuar për këto gjykata për vitin 2023, rezulton të jetë 

në vlerën 5,600 mijë lekë. Në kuadër të hartës së re gjyqësore është parashikuar ky fond, 

miratuar kjo edhe në efektet financiare që janë dërguar pranë Ministrisë së Financës për 

fillimin e implementimit të hartës së re gjyqësore, si vitin e parë të saj, ashtu i shtrirë 

edhe në kohë. 

Tjetër kod projekti që përfshihet në shpenzime kapitale, është kodi i projektit për 

blerje Programe Software për gjykatat, dhe për vitin 2023 janë programuar në vlerën 

316,470 mijë lekë.  

Kjo ka të bëjë me nënartikullin “Instalimi i sistemit të kompjuterëve”, (Programe 

softëare etj.), kërkesat janë parashikuar të përdoren për disa projekte të reja në fushën e 

teknologjisë së informacionit, në sistemin gjyqësor, si më poshtë: 

 -Projekti për digjitalizimin e dosjeve të arkivit gjyqësor; 

-Projekti për zhvillimin i një aplikacioni web për regjistrin elektronik të urdhrit 

mbrojtjes; 

-Projekti për zhvillimin e një sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, 

mbështetur në Udhërrëfyesin me titull “Roadmap for the new Case Management 

System”, “Udhërrëfyes për sistemin e ri të menaxhimi të çështjeve gjyqësore”. 

Ky projekt është parashikuar të realizohet në një periudhë 5-vjeçare në vlerën prej 

1,059,950 mijë lekë. Për vitin 2022, është detajuar një fond në vlerën prej 100,000 mijë 

lekë dhe ka filluar puna për realizmin e infrastrukturës ku do të hostohet sistemi i ri i 

menaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMIS). Për vitin 2023 është parashikuar vazhdimi 
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i tij, në vlerën prej 211,990 mijë lekë. Është në projekt i shtrirë në kohë, si e kemi trajtuar 

edhe në fazën e parë. 

-Projekti i nënshkrimit elektronik dhe të pagesave online; 

-Projekti aplikacioni për avokatët, i dizajnuar të përdoret për sisteme operimi iOS, 

Android për Smart Phone; 

-Projekti e-inspektori, për t'i mundësuar akses Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në 

sistemin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore. 

Kodi për “Blerje pajisje elektronike”- këtu janë përfshirë kërkesat e disa 

gjykatave që kanë të bëjnë me blerjen e shtatë serverëve për 7 gjykata. Janë programuar 

gjithsej në vlerën 44,130 mijë lekë.  

“Instalim dhe pajisje telekomunikacioni” në vlerën 8,670 mijë lekë. Në këtë 

nënatikull janë serverët për 7 gjykatat.  

Në “Pajisje audio vizuale” (Monitor, Aparat TV, Pajisje fonie, Diktofon, Sistem 

video - konferencë, Ekran interaktiv) kërkesat janë për 7 gjykata.  

Kërkesa për “Pajisje të tjera teknike” (Scaner, Router, Sëitch, Storage për server, 

Hard disk), kërkesat janë programuar në një vlerë 1,160 mijë lekë. 

“Pajisje fotokopje”; “Pajisje kompjuterike” ku përfshihen kompjuter, laptop; 

“Pajisje të tjera zyre” (Printer, UPS për PC, UPS për server). Kërkesat kanë të bëjnë për 

blerjet e 65 printerëve, 96 UPS kompjuteri dhe gjashtë UPS serveri për zëvendësimin e 

pajisjeve ekzistuese për shkak të amortizimit dhe defekteve të tyre. 

Kodi “Blerje pajisje zyre”, ku përfshihen nënartikulli "Pajisje të tjera zyre (perde, 

grila mokete, stendë afishim, flamur, steme republike, pompë uji etj.). 

"Pajisje dhe instalim kondicioneri" janë programuar në vlerën 3,980 mijë lekë (ka 

të bëjë kryesisht me blerje të sistemit të kondicionimit të gjykatave). 

Nënartikulli "Pajisje për mbrojtjen kundra zjarrit". 

Këto investime janë programuar në bazë të kërkesave të ardhura nga gjykatat dhe 

referuar databazës që disponon struktura përgjegjëse për investimet. Këto investime, 

kryesisht do të plotësojnë nevojat për rinovimin e pajisjeve ekzistuese të sistemeve të 

mbrojtjes nga zjarri (vetëm për një gjykatë). 

Kërkesa për "Pajisje për sistemin e sigurimit” kamera, portë detektimi etj.". Edhe 

këto kërkesa janë bërë refereuar kërkesave të ardhura nga gjykatat dhe referuar databazës 
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që disponon struktura përgjegjëse për investimet. Këto fonde parashikohet të përdoren 

për katër gjykata. 

Tjetër që përfshihet në këtë kod projekti është projekti i sigurisë për gjykatat, ky 

sistem ka për qëllim pajisjen e gjykatave me mjete teknologjike të cilat mundësojnë 

monitorimin e çështjeve të sigurisë në gjykata, konkretisht pajisja e gjykatave sipas një 

standardi me sisteme alarmi me presion, sisteme alarmi për ndërhyrje, sisteme standarde 

të alarmit të zjarrit, sisteme CCTV, kontrolli i aksesit, X Ray scanner and metal detector, 

kontrollimi i mjedisit, ndriçimi i jashtëm, etj. Kosto është parashikuar në vlerën 446,400 

mijë lekë, ndërsa për vitin 2023 është programuar në vlerën 223,200 mijë lekë. 

Nënartikulli "Orendi zyre" (tavolina, karrige, etazherë etj.), edhe këto në funksion 

të kërkesave që kanë bërë gjykatat për pajisjet e zyrave. 

Kodi i Projektit “Blerje mjete motorike”, kërkesat buxhetore janë programuar në 

vlerën 44,150 mijë lekë. 

-Nënartikulli "Automjete, etj" kërkesat buxhetore janë 44,000 mijë lekë.  

Për këtë nënartikull, bazuar kërkesave të ardhura nga 6 gjykata, janë parashikuar 

të përdoren për blerjen e rreth 15 automjeteve, për plotësimin e nevojave për 6 gjykata, 

ku pjesën më të madhe e zë Gjykata e Lartë. 

dispozicion është dhe një automjet prodhim i vitit 1999, për të cilin gjykata 

mendon të fillojë procedurën për nxjerrje nga përdorimi. 

Për "Motoçikleta" është programuar vetëm për blerjen e një motoçiklete për 

Gjykatën e Apelit Vlorë. Kërkesa e paraqitur gjatë fazës së parë të PBA-së  nga Gjykata e 

Apelit Tiranë për blerjen e motoçikletave u plotësua gjatë këtij viti buxhetor. Kështu që 

nuk përfshihet në fazën e dytë. 

Për vitin 2023 kërkesat buxhetore në artikullin “Shpenzime kapitale”, për 

programin 03310, janë në vlerën 1,218,000 mijë lekë.  

Ndërsa, për vitin 2024 kërkesat buxhetore në artikullin “Shpenzime kapitale”, 

janë programuar në vlerën 2,036,700 mijë lekë dhe për vitin 2025 janë programuar në 

vlerën 2,003,800 mijë lekë.  

Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor, Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozon seancës plenare 

shqyrtimin dhe miratimin e dokumentit përfundimtar të kërkesave buxhetore (PBA 2023-
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2025), faza e dytë teknike, për sistemin gjyqësor (KLGJ-së, QTI-së dhe Gjykatave), sipas 

pasqyrave të mëposhtme.  

Ju faleminderit për vëmendjen. 

Jam i gatshëm për ndonjë pyetje. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Haxhiu për detajimin dhe për punën e bërë 

nga njësia që ju drejtoni! 

Në fakt unë do doja nëse ka ndonjë pyetje nga ana e kolegëve, ndonjë sqarim. 

 

Alban Toro: Mundem? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Alban Toro: Nuk kam pretendime në lidhje me vlerat që kanë përcaktuar si 

nevoja për investime, gjithsesi mbetet nivelin e rekomandimit siç kam pretenduar herët e 

tjera për fusha të caktuara dhe për efekt të njohjes specifike që kërkon kjo fushë gjithkush 

të ketë më shumë detajim për atë që synohet të realizohet. Për ta ilustruar më lejoni të 

bazohem në nënartikullin 231 4280 që i përket “Pajisjeve të sistemit të sigurimit”, 

natyrisht kanë përcaktuar një vlerë të caktuar monetare si nevojë investimi, por pa dhënë 

sqarime se çfarë përfaqëson konkretisht kjo vlerë. Pra synohet të përmirësohet një 

standard i caktuar sigurie siç edhe Këshilli ka pretenduar disa mbledhje radhazi, apo 

thjesht një anim rastësor i një produkti i cili është konstatuar që nuk funksionon. 

Natyrisht do të dëshiroja që sistemi i sigurisë të synohej të përmirësohej dhe të 

modernizohej siç edhe Këshilli ka orientuar në disa mbledhje, ndoshta duke vendosur dhe 

produkte të cilat nuk është se kushtojnë shumë por që teorikisht duhet të tentohet të 

synohet të investohet në të. Do ta përgëzoja personin që do të propozonte për shembull 

vendosjen e detektorëve ___, pra hapjen dhe mbylljen e të gjithë dyerve dhe dritareve 

perimetrike të gjykatave, në mënyrë që në momentin që alarmi jep kontakt, të gjithë dyert 

dhe dritaret të mbyllen, duke bërë një bllokim të menjëhershëm të gjykatës; apo linjë e 

veçantë e këtij alarmi në komisariatin më të afërt policor; apo furnizim të veçantë i gjithë 

sistemit të alarmit me burim të pavarur të energjisë. Pra të gjitha këto hapa do të synonin 

që pak nga pak të synonim të realizonim një investim i cili do të përmirësonte një 

standard të caktuar, të cilin në rastin konkret, duke parë vlerat, nuk është se e konstatoj. 
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Na kërkohet që të investohet tek sistemi i kamerave të qarkut të mbyllur, pa specifikuar 

se çfarë synojmë të realizojmë me të.  

Nëse dikush specialist do të më thoshte që po, ne këtë investim do ta përdorim për 

të përmirësuar zinxhirin e transmetimit të imazheve, unë do të thosha që është një 

shpenzim i rëndësishëm dhe mjaft i vlefshëm dhe që përfaqëson një revolucion të 

sistemit. Pse? Sepse kjo rrit edhe kapacitetin e rrjetit natyrisht, i cili është përcaktues dhe 

që rrjedhimisht rrit edhe cilësinë e imazheve të transmetuara, pra që bën të mundur 

identifikimin sa më qartë të personave të cilët mund të kenë shfaqur qëndrim agresiv ndaj 

personelit apo gjyqtarit, etj., etj. Ndërkohë, vlera që paraqitet këtu është një vlerë e vogël 

dhe aktualisht nuk mund ta konstatoj se për çfarë do përdoret. Prezumoj që thjesht 

kërkohen disa ndërrime, ca zëvendësime, por që ne kemi mundësi që teknologjinë ta 

vendosim në funksion të pritshmërive dhe natyrisht duke qenë edhe kufizues nga buxheti 

që pushteti tjetër do të na vërë në dispozicion, dhe që me sa konstatohet nuk është shumë 

mirëdashës në realizimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor. 

Kështu që në këtë prizëm, siç edhe në pjesën ku kërkohet për teknologjinë  e 

informatikës, unë do të rekomandoja edhe më shumë detaje sepse edhe na ndriçon por 

edhe na mundëson të kuptojmë se ku duam të shkojmë (çfarë synon). 

Një pyetje të fundit do të kisha për Xhodën. 

Nëse është e mundur që tek investimi për ndërtimin e gjykatave të reja, në mënyrë 

të veçantë për Durrësin dhe për Gjykatën e Apelit Tiranë, të mund të shtonim një paragraf 

(nëse është e mundur ma konfirmo ose jo), që aktualisht kjo gjykatë do të ndërtohet tek 

trualli që disponohet sepse kështu ndoshta evitojmë që gjykatat t’i ndërtojmë edhe sipër 

supermarketeve në të ardhmen, ndërkohë që ata truallin e kanë dhe fare mirë mund të 

aplikohet për leje shembjeje dhe më pas për lejen e ndërtimit sipas projektit që do të 

miratohet natyrisht në të ardhmen dhe që do të ketë një kosto të caktuar. Nuk e di Xhoda, 

a është e mundur, që Ministrisë së Financave, kur t’i dërgohet ky material, t’i paraqitet 

një material i tillë që gjëja do të ndërtohet në truallin aktual?  

 

 Xhevdet Haxhiu: Ne mund të shtojmë një fjali tek relacioni duke e përshtatur 

kështu siç e parashtruat edhe ju. Por, bazuar në legjislacionin në fuqi, trualli, kur nuk 

futet si element i kostove për ndërtesat publike. Duke qenë se ajo pronë është e jona, 

mund ta shtojmë një fjali në relacion. 
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Alban Toro: Nuk është se na prish ndonjë punë përveçse shërben si sinjalistikë që 

ekziston një truall ku mund të ndërtojmë diçka të bukur dhe të re dhe funksionale. 

 

Xhevdet Haxhiu: Jo, jo! E formulojmë. 

Unë mendoj që të shtojmë aty që “ndërtimi i godinës së re parashikohet mbi 

truallin ekzistues”. Një gjë të tillë. 

 

Alban Toro: Po, shumë mirë. 

Thjesht të ketë një efekt qoftë edhe sensibilizues që nëse për Gjykatën e Lartë ne 

nuk kemi truall sepse ai truall ku ekziston Gjykata e Lartë nuk është funksional për atë që 

ne synojmë që të kemi për Gjykatën e Lartë, të paktën për Gjykatën e Durrësit ku ka një 

truall, apo Gjykatën e Apelit që mjafton të shembet ajo dhe mbi të, dhe sipërfaqen truall 

ku ndërtohet sipërfaqe tjetër ndërtimore që besoj do të jetë e mirë për një gjykatë... 

 

Xhevdet Haxhiu: E shtojmë. 

 

Alban Toro: Ok! Nëse është e mundur...  Pa prishur formatin tuaj të komunikimit.  

 

Xhevdet Haxhiu: Asnjë pengesë. Ai është një argument më tepër në paraqitjen e 

kërkesave buxhetore për një investim. S’ka asnjë gjë të keqe. 

 

Alban Toro: Faleminderit! Kaq kisha. 

Për pjesën tjetër s’kam asnjë interpretim. 

  

Xhevdet Haxhiu: Kryetare mundem të lutem për projektin e sigurisë vetëm diçka 

të vogël? 

 

Naureda Llagami: Përpara, këtë rekomandim që tha Albani, ta përdorim për të 

gjitha ato gjykata në të cilat në vërtetë ne mund t’i përdorim truallin. Kështu që mund të 

jetë diçka e përgjithshme për çdo gjykatë, jo vetëm për këto të dyja, por për të gjithë 
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gjykatat ne mund t’i përdorim truallin ekzistues, në pamundësi ku qeveria mund të na 

ofrojë truall. 

Për pjesën tjeër? 

 

Xhevdet Haxhiu: Një sqarim shumë të shkurtër thjesht në lidhje me projektin e 

sigurisë së gjykatave. 

Sigurisht unë nuk jam ekspert, por duke punuar gjatë gjithë kësaj kohe me 

Drejtorinë e IT-së, në dokumentet shoqëruese nr. 13, fq. 19 është përcaktuar projekti i 

investimit sistemi i sigurisë për 17 gjykata dhe këtu është i gjithë përshkrimi i projektit, 

ka një argument të bërë në gjuhën teknike nga specialistët e IT-së.  

Për zotin Toro e kisha këtë.  

Unë nuk mund ta paraqisja të gjithë teknikisht në argumente, prandaj kam futur 

vetëm argumentin shumë të ‘brifuar’ në relacion. 

 

Alban Toro: Çfarë përfaqësojnë këto investime? Thjesht do shtohen kamerat apo 

do synohet ndryshimi i cilësisë së tyre? 

 

Xhevdet Haxhiu: Ja çfarë thotë për shembull dokumenti. 

Thotë “Përshkrimi i projektit” – nëpërmjet këtij projekti do realizohet mbështetja 

në kuadrin e sigurisë pas ristrukturimit të godinave në kuadër të hartës së re gjyqësore; 

krijimi i sistemit të integruar sigurie për gjykatat; detektim dhe zbulim në kohë reale e 

aktiviteteve të paligjshme, zjarret, sistemet e alarmit, sistemet e vëzhgimit, kamera 

sigurie, sisteme kontroll aksesi.  

Unë po lexoj materialin e përgatitur nga Drejtoria e IT-së. Siç e theksova, nuk jam 

ekspert. 

Pastaj “...nëpërmjet implementimit të një sistemi të sofistikuar sigurie, përfitojmë 

përmirësim të niveleve të sigurisë për të identifikuar dhe parandaluar rreziqet, ofrimin e 

një shërbimi të vazhdueshëm, forcim të standardeve të shërbimit...”. Thotë për sistemin 

“alarmi me presion, alarmet për ndërhyrjet, sistemi standard i zjarrit, sistemi CCTV, 

publikimi i adresave në sistem, kontrolli i aksesit”.  

Po lexoj materialet.  
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Janë 12 sisteme që do të përfshihen në këtë sistem alarmi, që i kanë bërë në formë 

pasqyre këto, me komente, ku thonë: “Alarmi për presion përdoret kështu...”. Është një 

material goxha, që ndoshta po të më lejoni unë edhe e lexoj. Është nga faqja 19 e 

dokumentit 13, deri në faqen 24 (është 5 faqe material). 

 

Alban Toro: Atë materialin nuk e kam, gjithsesi... 

 

Xhevdet Haxhiu: E ke tek dokumenti shoqërues 13, faqja 19-24. 

Megjithatë unë mund t’jua paraqes në moment tani. Ju jeni në zyrë, kështu që unë 

mund t’jua paraqes edhe tani ose pas mbledhjes. Kur të dëshironi. 

 

Alban Toro: S’ka problem, sepse unë për vlerat nuk është se kisha probleme. 

Besoj që specialistët kanë qenë të saktë në të. Madje në disa raste, të paktën për atë 

vërtetim që komunikova për ndërtimin e gjykatave ku parashikohej një vlerë 300 euro 

m2, që nuk përkon me asnjë lloj standardi këtu në Shqipëri. Kosto sidomos kohët e fundit 

është rritur por për fat të keq aktet nënligjore na detyrojnë që të normojmë këtë lloj 

aktiviteti me vlerat e vjetruara, që nuk e di se si do procedojë ministria, çfarë do miratojë, 

sepse nuk mund të ndërtohet një gjykatë me 300 euro m2. 

Nejse, është problem tjetër që do ta zgjidhi ministria. 

Në lidhje me këtë pastaj pjesën e investimit tek sistemi i sigurisë unë thjesht 

evidentova faktin që nga ana e Këshillit pranohet çfarëdo lloj kërkimi i cili synon ta 

modernizojë dhe modernizojë ka shumë aspekte, jo vetëm përmirësimi, nëse do ketë 

përmirësim të kamerave (unë përmenda dy elementë por ka disa elementë, pasi ka edhe 

një lloj faciale që unë nuk pretendoj që do ta realizojmë me këtë lloj buxheti që na 

akordojnë), por të paktën të synohet që nga një sistem arkaik, ta çojmë në një nivel të 

pranueshëm sigurie. Të pranueshëm sepse nuk mendoj që do të arrijmë standardin 

evropian në lidhje me sigurinë në gjykata, kjo për efekt të buxhetit që na akordohet. Ky 

ishte rekomandimi im. Thjesht ishte një rekomandim. Jo se kam kontestime për vlerat që 

ka paraqitur, sepse prezumohet reale dhe konkrete nga specialistët. 

Megjithatë materialin po vij ta shikoj pastaj. Thjesht për efekt kurioziteti. 
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Xhevdet Haxhiu: Më fal të lutem, desha të sqaroj diçka. Është e pamundur që jo 

për të gjithë projektet e reja, por për çdo gjë, t’i fusësh të gjitha në një relacion sepse 

pastaj i humbet edhe... Mundohemi ta ‘brifojmë’ atë çfarë na sjellin ata për ta futur si 

argument. Prandaj jemi munduar të ndërtojmë një strukturë të tillë të dokumentit të PBA-

së, në mënyrë që të jenë të lidhura. Kush ka nevojë për sqarime, mund të shikojë 

dokumentet bashkëlidhur. Megjithatë edhe unë për sqarim e kisha. 

     

Alban Toro: Po për Përmetin pse keni parashikuar...? Nuk është ndonjë vlerë e 

madhe, por në kushtet kur do tentohet drejt mbylljes, pse është parashikuar një 200 mijë 

për Përmetin, ndërkohë që ai do mbyllet? 

 

Xhevdet Haxhiu: S’kemi parashikuar. 

200 mijë për Përmetin? 

Për pajisjet e zyrave, kushdo që ka paraqitur, ia kemi marrë parasysh. Le që zënë 

një vlerë të papërfillshme, por pajisje janë, ato nesër edhe do bashkohen. 

Nuk e di për çfarë e ke fjalën! 

Në qoftë se e ke fjalën për pajisjet. 

 

Alban Toro: Është i vetmi paragraf që më tërhoqi vëmendjen: “Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet kërkon një sistem alarmi, pra nuk bëhet fjalë për mjete kryesore, siç 

janë kompjuterët, për të mbrojtur perimetrin e gjykatës, sidomos ambientet e katit të parë 

që komunikojnë direkt me rrugën. Nuk është keq të bëhet. Nuk është vlerë e madhe. Më 

kupto drejt. 

 

Xhevdet Haxhiu: Po, ke të drejtë për këtë. 

 

Alban Toro: Nëse i çohet atyre, në momentin që ti i thua që kam një hartë 

gjyqësore të miratuar... 

 

Xhevdet Haxhiu: E drejtë! 
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Alban Toro: Ose kamufloje me diçka tjetër. Bëje “lyerje objekti”, sesa ta bësh 

kështu. Sepse nuk shkon. 

 

Xhevdet Haxhiu: Ke të drejtë për këtë. Për këtë ajo do të kihet parasysh në 

momentin e miratimit të buxhetit dhe kur në të paraqesim relacionin pranë seancës 

plenare për të miratuar detajimin e buxhetit të miratuar për vitin 2023. Kjo do të kihet 

parasysh sepse kemi lënë edhe disa gjëra të vogla tek disa të tjerë. 

Ky ka qenë qëllimi, kupton? 

 

Alban Toro: Dakord! 

Faleminderit!  

 

Xhevdet Haxhiu: Faleminderit juve. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, ndonjë koleg tjetër, ndonjë pyetje? 

Nëse nuk keni, kalojmë në miratimin e projekt-aktit sipas propozimit të ardhur 

nga njësia përkatëse dhe nga Komisioni. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e dokumentit të kërkesave buxhetore për Programin Buxhetor 

Afatmesëm 2023-2025 (PBA 23-25), faza e dytë teknike, për sistemin gjyqësor 
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(Këshillin e Lartë Gjyqësor, Qendra e Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë dhe Gjykatat), sipas pasqyrës nr. 1, pasqyrës nr. 2 dhe pasqyrës nr. 3, pjesë e 

këtij vendimi.  

2. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Në fakt, në cilësinë e Kryetares, jo vetëm të Komisionit por edhe të KLGJ-së, 

dëshiroj të falenderoj të gjithë Departamentin e Programimit dhe Administrimit të 

Buxhetit, për punën voluminoze që kanë bërë në kohë rekord, lidhur me adresimin dhe 

hartimin e këtij projektbuxheti.   

  

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 15.08.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve 

në sistemin gjyqësor, në zbatim të aktit normativ nr. 12, datë 29.07.2022, për vitin 2022”, 

i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:00 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve në sistemin gjyqësor, në zbatim 

të aktit normativ nr. 12, datë 29.07.2022, për vitin 2022”, i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e dytë. 

Në fakt, projekt-akti i dytë është pasojë e një akti normativ që ka ndërmarrë 

qeveria, që është akti normativ nr. 12, datë 29.07.2022, i cili ka të bëjë me pakësimin e 

disa fondeve në sistemin gjyqësor. 

Kështu që, siç kemi vepruar në të gjithë rastet e tjera, përmes aktit normativ janë 

prekur disa zëra të buxhetit, kryesisht në shpenzime personeli (paga), për sistemin 

gjyqësor, për vitin 2022. Megjithatë, duke qenë se z. Haxhiu është “online”, na i sqaron ai 

kush janë zërat që janë prekur konkretisht. 

 

Xhevdet Haxhiu: Edhe një herë faleminderit Kryetare! 

Të nderuar anëtarë, siç jeni bërë me dije me relacionin që ju kam dërguar, Këshilli 

i Ministrave, me aktin normativ nr. 12, datë 29.07.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa 

në Ligjin nr. 115/2021 ’Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar, ka rishikuar në tërësi 

buxhetin e shtetit, ku bën pjesë edhe grupi buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe në 

grupin tonë buxhetor na kanë pakësuar vlerën 25 milion lekë. 

Të gjitha këto na i kanë pakësuar në shpenzime personeli dhe në shpenzime 

pagash (asnjë artikull tjetër buxhetor). 

Në buxhetin e KLGJ-së na kanë pakësuar 5 milion dhe në buxhetin e gjykatave 20 

milion. 
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Ndërsa, vlen të theksojmë se ky pakësim ka prekur vetëm shpenzime (paga) në 

shpenzime personeli në këto dy programe (jo në programin e QTI-së).  

Ndërsa fondet buxhetore në shpenzime operative dhe atë kapitale, për vitin 

buxhetor në vazhdim, mbeten të njëjta. 

Me të marrë dijeni, Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 

bëri një analizë në lidhje me situatën buxhetore si rezultat i këtij pakësimi, duke vlerësuar 

situatën e realizimit të deritanishëm të buxhetit dhe realizimin e pritshëm të tij deri në 

fund të vitit buxhetor lidhur me këto dy programe buxhetore, konkretisht në shpenzime 

personeli, shpenzime page. 

Kështu, fondet buxhetore për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor, të 

miratuara me ligjin nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar, në shpenzime 

korrente për vitin 2022, janë miratuar në shpenzime korrente në vlerën 3,353,850,000 

lekë, të ndara në shpenzime paga, në shpenzime sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe 

në shpenzime operative. 

Me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 596, datë 23.12.2021 “Për 

detajimin e fondeve buxhetore, shpenzimeve korrente, në sistemin gjyqësor, për vitin 

buxhetor 2022” është bërë detajimi i fondeve buxhetore për të gjithë sistemin, ku janë 

detajuar fondet si në shpenzime pagash, në shpenzime personeli, sigurime shoqërore dhe 

shpenzime operative. 

Vlen të theksohet se në mars të vitit 2022, Këshilli i Ministrave ka ndërhyrë edhe 

një herë në pakësimin e fondeve buxhetore, ku programet buxhetore janë pakësuar në një 

vlerë rreth 130 milion lekë (e disa bishta). 

Kështu që, duke pasur parasysh në përfundim, na rezultojnë fonde të lira në të dy 

programet, si në 1110 programi buxhetor i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe në programin 

3310 “Buxheti i gjykatave”, që përfaqëson buxhetin e gjykatave të të tre sistemeve. 

Duke qenë para faktit të kryer, nga akti normativ, për sa më sipër, Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, pasi mori në shqyrtim dhe miratoi 

relacionin e përgatitur nga Departamenti i Administrimit dhe Programimit të Buxhetit, i 

propozon seancës plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, shqyrtimin dhe miratimin e 

pakësimeve të fondeve buxhetore në shpenzime personeli (paga), në shumën prej 

25,000,000 lekë, për vitin buxhetor në vazhdim 2022, sipas programeve, si më poshtë:  
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-Në programin 01110 “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”, pakësimin e 

fondeve në shpenzime personeli (paga),  në shumën prej 5,000,000 lekë, sipas pasqyrës 

nr. 1; 

-Në programin 03310,“Buxheti Gjyqësor”, pakësimin e fondeve në shpenzime 

personeli (paga), në shumën prej 20,000,000 lekë, sipas pasqyrës nr. 2, të mëposhtme. 

Edhe një herë, faleminderit për vëmendjen. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, nëse nuk keni ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e pakësimit të fondeve buxhetore në shpenzime personeli (paga), në 

shumën prej 25,000,000 lekë, për sistemin gjyqësor për vitin 2022, sipas programeve të 

mëposhtme: 

Në programin 01110, pakësimin e fondeve në shpenzime personeli (paga), në 

shumën prej 5,000,000 lekë, sipas pasqyrës nr. 1, bashkëlidhur. 

Në programin 03310, pakësimin e fondeve në shpenzime personeli (paga), në 

shumën prej 20,000,000 lekë, sipas pasqyrës nr. 2 bashkëlidhur. 

2. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 
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Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

Faleminderit! 

Pushime të mbara! 

 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


